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In 2009 heeft een particulier initiatief van Jan en Francien Kivits, vorm gekregen 
door de bijdrage van FMO.
Destijds een fonds ingesteld door Gemeente Breda ter bevordering van 
Maatschappelijke ontwikkeling.
Doelstelling was en is:
Een vaste locatie creëren voor sociale maatschappelijke hulpverlening, met als 
prioriteit materialistische hulpverlening in de vorm van hulp met zeer goedkope 
2e hands spullen aan mensen met een zeer laag inkomen. (Bijstandniveau)

Het is vandaag de dag helaas niet meer mogelijk deze spullen gratis weg te 
geven (zoals bij oprichting van de stichting twee jaar is gesteld), aangezien de 
gemeente Breda zijn subsidie in 2011 heeft ingetrokken wegens bezuinigingen.
 
Toch zijn wij van mening dat wij, middels de stichting, de vele gezinnen aan de 
onderkant van de samenleving weer kunnen laten participeren in de 
samenleving. 

De winkel is enkel toegankelijk voor mensen die aan kunnen tonen dat zij tot 
onze doelgroep horen.
Dit gebeurt door middel van doorverwijzing via Sociale zaken van diverse 
gemeenten, hulpverlening, maar ook op grond van overleg van 
uitkeringsspecifcatie en/of Bredapas. 
Er vindt ook registratie plaats waarbij uiteraard de gegevens vertrouwelijk 
worden behandeld.
De winkel wordt wekelijks door zo’n 50 tot 100 personen bezocht. 
Op jaarbasis is dit zo’n 4000 bezoeken.
Jaarlijks worden ongeveer 100 gezinnen geholpen bij het inrichten van hun pas 
verworven huis.  

RESULTATEN
Resultaten na 12 jaar noeste arbeid. (van 2006 tot 2009 hebben mijn inmiddels 
overleden man en ik dit werk een opstart gegeven op kleinschalig gebied)
In de afgelopen jaren hebben we ons werk zien groeien van een partytent naast 
het huis met daarin enkele artikelen als kleding, speelgoed, huishoudelijke 
artikelen etc. naar een goedlopende organisatie op 500 m2.
In de winkel worden met name meubels, witgoed, beddengoed, verlichting, 
huishoudelijke artikelen, speelgoed, kleding en schoenen, decoratie, sieraden, 
verzorgingsartikelen, kantoorspullen en boeken aangeboden. 

Sociaal belang
We hebben met eigen ogen mogen aanschouwen, dat we vanaf 2006 tot nu ruim 
3500 gezinnen hebben mogen en kunnen helpen hun leven een duw in de rug te 
geven. En voor velen van hen een nieuwe start te maken. 
We hebben gezien hoe groot de impact is op het sociaal leven van deze mensen. 
Doordat wij kinderen van speelgoed voorzien, is er weer sociaal contact met 
vriendjes. Een fets bijvoorbeeld opent nieuwe mogelijkheden. Zoals naar sport 
kunnen gaan, niet afhankelijk zijn van duur openbaar vervoer. Transport naar 
werk. 



Door mooie en nette kleding werden mensen weer gewaardeerd en kinderen 
geaccepteerd op school.
Gezinnen durven weer mensen uit te nodigen omdat ze nu mooie en nette 
spullen in huis hebben staan, omdat ze voorheen bijvoorbeeld een kapot bankstel
hadden staan, durfden ze niemand in huis te laten. Ook voor hun kinderen 
betekende dit weer sociale omgang met vriendjes thuis.
Geen zorgen om materiële zaken geeft rust binnen een gezin. Rust in huis is rust 
in je hoofd is rust voor jezelf en je omgeving.
Iemand kan dan zijn focus op andere zaken zetten, als opvoeding, school en 
werk.

Milieutechnisch belang
Door hergebruik van vele artikelen, komt er veel minder op de afvalberg terecht.
De onvermijdelijke afvalstofen worden met zorg gescheiden ingeleverd.

Samenwerking met diverse Hulpverlenende instanties, Bewindvoeringen en 
Sociale Zaken in diverse gemeenten.
Er is inmiddels ook een goede samenwerking met afdelingen Sociale Zaken in 
diverse gemeenten opgebouwd.
Ook al is het gemeentebeleid gewijzigd en krijgen mensen die een Bijzondere 
Bijstand Inrichtingskosten aanvragen en waarvoor dit toegekend wordt, het 
leenbedrag direct op hun rekening gestort krijgt. Hierdoor is de directe 
doorverwijzing en de administratieve afhandeling gewijzigd. Toch worden de 
cliënten geadviseerd om ook bij ons een kijkje te gaan nemen. 
Zij sturen hun klanten door naar onze stichting zodat deze mensen op een zo 
goedkoop en efectief mogelijke manier worden geholpen. 
Of er wordt projectmatig samengewerkt wanneer er asielzoekers direct vanuit 
het buitenland geplaatst moeten worden. 
Wij zorgen er dan voor, dat de gezinnen direct in hun huizen kunnen wonen en 
leven. 
Alle basisbenodigdheden zijn dan aanwezig in de woning. 
Wij handelen snel. 
De samenwerking met de diverse gemeenten heeft een win-win-win-win-win-win 
situatie.

- Door een relatief laag leenbedrag voor de inrichting zijn mensen sneller uit
hun schulden.

- De klanten worden snel geholpen en kunnen snel weer participeren in de 
maatschappij.

- Sociale Zaken hoeft minder belastinggeld uit te geven aan 
kredietverlening.

- Hierdoor wordt de druk van de belastingbetaler enigszins verminderd
- Door de omzet die volgt uit het helpen van deze mensen is Stichting Help 

ons Helpen verzekerd van hun bestaan
- Het milieu wordt ook nog eens minder belast door hergebruik van 

artikelen. De stichting handhaaft een streng recycling traject. Afval wordt 
zoveel mogelijk gescheiden aangeboden. 

Overige samenwerkingen:



Inmiddels hebben we ook een groot netwerk opgezet.
Enkele van de organisaties waar we ook mee samenwerken zijn:

SMO Breda Met name het project Housing First
Surplus Welzijn Oosterhout i.s.m. Gemeente Oosterhout
Stichting Arm in Arm Dongen
Diverse bewindvoerders
Gezinsondersteunende instanties 

Werk aan de Wijk
Deze organisatie gesubsidieerd door gemeente Breda heeft onder meer 
huisontruimingen in zijn pakket van werkzaamheden staan. 
Sinds begin 2011 zijn wij met hen gaan samenwerken. D.w.z. vóór zij een huis 
gaan ontruimen (in opdracht van woningbouwverenigingen of particulier) mogen 
wij eerst de bruikbare spullen eruit halen. 
Dus ook woningbouwverenigingen zijn maatschappelijk verantwoord aan het 
ondernemen. 

Tevens dient onze locatie als (zeker niet onbelangrijk) een ontmoetingsplaats 
voor het uitwisselen van informatie en verstrekken van informatie d.m.v. een 
folderboek met info van diverse maatschappelijke organisaties. 
Bemiddeling voor doorverwijzing naar professionele hulpverlening.

Vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages (Zorg voor Elkaar Breda/Breda 
Actief
Door het bieden van vrijwilligerswerk geven wij deze mensen, op zoek naar een 
sociaal leven, een kans om deel te laten nemen aan de maatschappij.  De 
voldoening die hieruit gehaald wordt geeft mensen weer een betekenis aan hun 
leven. 
Ook blijven deze mensen dan in een soort van discipline en werksfeer, waardoor 
de weg naar een betaalde baan weer gemakkelijker wordt. 
Maar ook mensen met een ‘rugzakje’ krijgen een kans om werkervaring op te 
doen of hun tijd nuttig te besteden. 
Door de flexibele houding, werktijden en werkzaamheden, wordt gekeken naar 
de persoon, wat in zijn/haar mogelijkheid ligt, hoeveel begeleiding dat hij/zij 
nodig heeft. 

Ook bieden wij plaats aan Maatschappelijke Stagiaires.
In de afgelopen 7 jaar hebben vele maatschappelijke stagiaires hun ogen 
geopend gekregen. 
Elk jaar bieden wij gemiddeld 25 stageplaatsen aan scholieren van het 
middelbaar onderwijs.
Als maatschappelijk doel bieden wij een stageplaats die erg goed aansluit op de 
bedoeling van de maatschappelijke stage. 
Er wordt dan ook gretig gebruik gemaakt van een stage bij onze stichting. 



In deze werken we weer nauw samen met Breda Actief/Zorg voor elkaar Breda.
Vrijwilligers krijgen een vergoeding naar inzet. 

Sponsering en Donateurs
Door het meedoen aan de activiteiten Meet & Match van Samen voor Breda en 
Oosterhout, hebben wij vele contacten kunnen leggen met donateurs van 
goederen en dienstverlening.
Een hele grote sponsor, wiens naam wij niet openbaar mogen maken, voorziet 
onze Stichting met grote regelmaat van spullen, die tegen redelijke prijzen 
verkocht worden aan de klanten.
Maar voornamelijk richten wij ons op het bekend maken van onze stichting via 
mond tot mondreclame. 
Steeds meer mensen raken gecharmeerd van onze doelstelling en geven dan ook
graag hun spullen aan ons. Omdat deze terechtkomen bij de hulpbehoevenden. 
Wij ontvangen geen fondsen, alleen zo nu en dan een gift van een kerkelijke 
instelling of particulier. 
Alle giften worden direct in de Stichting terug gestopt voor het betalen van de 
rekeningen. 
De stichting bedruipt zichzelf door middel van de verkoop van de gedoneerde 
spullen. 
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